
O PROJEKTE DanuP-2-Gas 

Podunajská oblasť má obrovský potenciál pre udržateľnú výrobu a skladovanie obnoviteľnej 
energie. Dodnes je však tento región veľmi závislý od dovozu energie, zatiaľ čo podiel 
energetickej účinnosti, rozmanitosti a obnoviteľných zdrojov energie je nízky. V súlade s cieľmi 
EÚ v oblasti klímy do roku 2030 a cieľmi EUSDR PA2 sa projekt DanuP-2-Gas v nadnárodnom 
energetickom plánovaní zameriava na podporu stratégií výroby a skladovania obnoviteľných 
zdrojov energie v podunajskej oblasti prepojením odvetvia elektrickej energie a plynu. 
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Podporujeme diverzifikáciu zdrojov energie, ako aj posilnenie stratégie výroby a skladovania 
obnoviteľných zdrojov energie v podunajskej oblasti, presadzovaním prepojenia sektora 

elektrickej energie a plynu v regionálnom energetickom plánovaní. 
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Vitajte pri 6tom oficiálnom newsletteri projektu DanuP-2-Gas!  

Na začiatku Júla vstúpil projekt do tretej implementačnej periódy, ktorá potrvá do konca roka 
2021. 

Konzorcium sa aj naďalej venuje aktivitám pre dosiahnutie očakávaných výsledkov a cieľov 
projektu. V katalógu dotácií boli zhromaždené národné a európske dotácie, ktoré by mohli 
potenciálne podporiť nápady projektu súvisiace s konceptom DanuP-2-Gas. Tento zoznam 
finančných nástrojov bude dostupný prostredníctvom Dunajskej energetickej platformy, 
ktorá bude čoskoro spustená. Táto platforma bude tiež doplnená o Medzinárodný Obnoviteľný 
Energetický Atlas, ktorému partneri venovali veľkú pozornosť pri zbere údajov o dostupnej 
biomase a existujúcej infraštruktúre v zúčastnených krajinách. S cieľom zabezpečiť právne a 
politické situácie pre prepojenie sektorov partneri analyzovali právne rámce súvisiace s power-
to-gas (P2G) a teraz sú v procese identifikácie prekážok a bariér, ktoré sa vzťahujú na príslušnú 
krajinu. Všetky prebiehajúce aktivity, ako aj budúci projektový plán, boli prediskutované na 
stretnutí projektových partnerov a podujatí pre stakeholderov, ktoré sa konalo 27. a 28. 
Septembra v Záhrebe v Chorvátsku a online. 

PRE VIAC INFORMÁCIÍ SI PREČÍTAJTE SI AJ ZVYŠOK NEWSLETTERA! 

 
TRETIE STRETNUTIE PROJKETOVÝCH PARTNEROV A PODUJATIE PRE STAKEHOLDEROV 
 

 

 

 V dňoch 27. a 28. septembra 2021 sa účastníci projektu DanuP-2-Gas a 
zástupcovia partnerských organizácií osobne stretli po prvýkrát od 
začiatku projektu. Dvojdňové hybridné podujatie, ktorého hostiteľom bola 
Fakulta elektrotechniky a výpočtovej techniky Záhrebskej univerzity, sa 
konalo v chorvátskom Záhrebe. 

 
                                                                                             Obrázok č. 1: Stretnutie partnerov projektu, Záhreb 

 
 

Projektoví partneri diskutovali o budúcich krokoch k dosiahnutiu stanovených cieľov a podelili 
sa o svoje skúsenosti s implementáciou tematických projektových aktivít na národnej úrovni. 
Počas stretnutia bola osobitná pozornosť venovaná aj stavu komunikácie projektu a plánu 

Prvý deň podujatia bol venovaný 
Hodnotiacemu Stretnutiu prvého roka a 
tretiemu stretnutiu projektových partnerov. 
Projektové konzorcium sa virtuálne stretlo s 
vedúcim projektu MA/JS DTP pánom Horstom 
Schindlerom a informovalo ho o stave 
implementácie projektu, pokroku vo všetkých 
aktivitách/výstupoch a potenciálnych výzvach, 
ktoré je potrebné prekonať do konca projektu. 
Partnerské stretnutie, ktoré sa uskutočnilo v 
popoludňajších hodinách, bolo zamerané na 
tematické workshopy v rámci jednotlivých 
pracovných balíkov. 



budúcich diseminačných aktivít, ktoré zapoja čo najviac stakeholderov a verejnosti. Stretnutie 
bolo neverejné. 

Podujatie pre stakeholderov sa konalo 28. septembra. Na podujatí, ktoré bolo prístupné 
verejnosti, sa stretli stakeholderi projektu, partneri a všetky zainteresované strany. S cieľom 
poskytnúť možnosť zúčastniť sa na podujatí čo najväčšiemu počtu ľudí, bolo podujatie 
organizované hybridným spôsobom, ktorý umožňoval účasť na mieste aj online. Program 
podujatia bol zameraný na témy obnoviteľnej energie, power-to-gas, prepájania sektorov a 
ďalšie. Rečníkmi na podujatí boli projektoví partneri, ako aj externí aktéri projektu a 
zástupcovia kľúčových cieľových skupín. 
 

 
Obrázok  č. 2: Projektoví partneri a stakeholderi 

 
Podujatie otvoril a moderoval zástupca hostiteľskej organizácie pán Mario Vašak. Po srdečnom 
privítaní a úvodnom prejave prvá rečníčka, pani Astrid Heindel z organizácie, ktorá projekt 
vedie, Technologického centra pre energetiku, University of Applied Sciences Landshut, 
podrobne predstavila projekt DanuP-2-Gas, pričom sa venovala všetkým relevantným 
aspektom a výzvam, ktoré treba riešiť. Stakeholderi pochádzajúci zo Srbska a Bosny a 
Hercegoviny, páni Dejan Stojadinović a pán Mile Medugorac, poskytli prehľad o stave týchto 
krajín v oblasti biomasy, potenciálu obnoviteľných zdrojov, potenciálu výroby obnoviteľného 
vodíka a právneho rámca. Zostávajúca časť podujatia sa podrobnejšie venovala situácii v 
Chorvátsku. Pani Nataša Putak predstavila úlohu chorvátskeho operátora energetického trhu 
pri podpore obnoviteľnej energie v Chorvátsku, pán Tonći Panza hovoril o Energy Parku 
„Ravne“ Pag a prof. Neven Duić poskytol podrobný pohľad na možnosti a perspektívy biomasy, 
a prepojenia sektorov elektriny a plynu v Chorvátsku prostredníctvom zariadení power-to-gas. 
 
Projekt DanuP-2-Gas vytvára tak možnosť aj pre ostatných stakeholderov poskytnúť prehľad 
o stave potenciálu biomasy a obnoviteľných zdrojov, výroby obnoviteľného vodíka a právneho 
rámca v ich krajinách. 
 
 
 
 
 



Zoznam rečníkov a ich prezentácií: 

Stav projektu, Aktuality a Perspektivy pre Stakeholderov   
Astrid Heindel, Technologické centrum Energy - Univerzita aplikovaných vied Landshut 

Hodnotenie biomasy, potenciál obnoviteľných zdrojov, infraštruktúra, politika a právny 
rámec v Bosne a Hercegovine 
Mile Međugorac, JP Elektroprivreda Hrvatske Zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar 

Potenciál výroby obnoviteľného vodíka v Srbsku 
 Dejan Stojadinović, Regionálna agentúra pre sociálno-ekonomický rozvoj – Banát Ltd 

Úloha chorvátskeho operátora energetického trhu pri podpore obnoviteľnej energie v 
Chorvátsku – skúsenosti a perspektívy  
Nataša Putak, operátor chorvátskeho energetického trhu 

Obnova prvej veternej farmy v Chorvátsku fotovoltaikou a výrobou vodíka – Energy Park 
„Ravne“ Pag 
Tonći Panza, Veterná Energia Adria 

Možnosti a perspektívy prepojenia sektora biomasy, elektriny a plynu v Chorvátsku 
prostredníctvom uzlov power-to-gas 
Prof. Neven Duić, Medzinárodné centrum pre trvalo udržateľný rozvoj energetických, 
vodných a environmentálnych systémov 

Celkový dojem z podujatia zo strany účastníkov bol veľmi pozitívny. Najbližšie sa partneri 
stretnú na strednodobom podujatí, ktoré organizuje vedúci partner projektu, Technologické 
centrum Energy – Univerzita aplikovaných vied Landshut (TZE). Vzhľadom na najnovšiu neistú 
situáciu s COVID-19 bude táto akcia prebiehať iba v online režime. Napriek tomu sa všetci 
partneri projektu tešia na ďalšie stretnutie, na ktorom si vymieňajú poznatky a vytvárajú 
synergie so stakeholdermi. 

Ak sa chcete dozvedieť viac o budúcich projektových udalostiach, prihláste sa na odber 
newslettera Danup-2-Gas a sledujte nás na sociálnych sieťach projektu. 

Obrázok č.3: Formulár na odber newslettera 

http://www.interreg-danube.eu/uploads/media/approved_project_public/0001/47/0f1f2b9d0fb1a06a959a9cc1bd14081514e754f5.pdf
http://www.interreg-danube.eu/uploads/media/approved_project_public/0001/47/0055fffbd6598752559bfa52f8a5ee2e6c5a08b2.pdf
http://www.interreg-danube.eu/uploads/media/approved_project_public/0001/47/0055fffbd6598752559bfa52f8a5ee2e6c5a08b2.pdf
http://www.interreg-danube.eu/uploads/media/approved_project_public/0001/47/b5dda0d4ab3ff3f43ebf29dfcf65839d110c4e52.pdf
http://www.interreg-danube.eu/uploads/media/approved_project_public/0001/47/b5dda0d4ab3ff3f43ebf29dfcf65839d110c4e52.pdf
http://www.interreg-danube.eu/uploads/media/approved_project_public/0001/47/8980d0437f188ef7acda5e14889060f4bd0e70cf.pdf
http://www.interreg-danube.eu/uploads/media/approved_project_public/0001/47/8980d0437f188ef7acda5e14889060f4bd0e70cf.pdf
http://www.interreg-danube.eu/uploads/media/approved_project_public/0001/47/9aaf0f98033ed93eab6b35a30e73b736a57e150b.pdf
http://www.interreg-danube.eu/uploads/media/approved_project_public/0001/47/9aaf0f98033ed93eab6b35a30e73b736a57e150b.pdf
http://www.interreg-danube.eu/uploads/media/approved_project_public/0001/47/0e0662be86aede03833d3492f53f86f5c0a8210c.pdf
http://www.interreg-danube.eu/uploads/media/approved_project_public/0001/47/0e0662be86aede03833d3492f53f86f5c0a8210c.pdf
http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/danup-2-gas/campaigns
http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/danup-2-gas/campaigns
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DanuP-2-Gas NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH 
 

 

 
Projekt DanuP-2-Gas môžete sledovať na týchto sociálnych sieťach: 

 
Like us on Facebook 

 
Follow us on Twitter 

 
Budeme Vás pravidelne informovať o práve prebiehajúcich aktivitách a novinkách projektu, 
ako aj o postupe a dosiahnutých výsledkoch v relevantných oblastiach ako sú #obnoviteľná 
energia, #úložiská energie, #biomasa, #bioplyn, #narábanie s odpadom, #palivové 
jednotky, #hydrogén, #spájanie sektorov a ďalšie relevantné témy v Európe a vo svete.  
 

 
 
 

Sledujte nás 
A buďte stále v obraze! 

 
 
 

Ak sa chcete odhlásiť z newslettera NARA-SK a projektu DanuP-2-Gas, napíšte nám prosím email na pressnarask@gmail.com  
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